HP ProBook 4730s bærbar PC
Forretningspartner

Stilig ytelse. Se på, presenter, ha videokonferanser 1 og kjør flere oppgaver
på denne holdbare og stilige bærbare PCen. Denne allsidige og sikre HP
ProBook med 43,9 cm (17,3") diagonalt HD-skjerm 2 gjør inntrykk både på
og utenfor kontoret.

HP anbefaler Windows® 7.

Utstyrt for å få jobben gjort

Krystallklart samarbeid

Få kraftig prosessor, trådløs funksjonalitet3 og 43,9
cm (17,3") (diagonalt) HD2-skjerm.

Reduser kommunikasjonskostnadene og øk
produktiviteten med HD-webkamera 1,6 for
videokonferanser, "dual array"-mikrofoner og SRS
Premium Sound for bedre lydkvalitet

Stilig design
Den metalliske gråfargen utfyller finishen i
vertikalbørstet aluminum. PCens flotte utseende har
ekstra aluminiumschassis for å tåle pendling mellom
hjem og arbeid.

Sikkerhet utover passord
Sikker tilgang til informasjonen din med HPs teknologi
for ansiktsgjenkjenning eller avlesing av fingeravtrykk,
og beskytt den bærbare og alle de følsomme dataene
den inneholder, med HP ProtectTools4.

Enkelt å være produktiv
Bruk HP QuickWeb5 for å få rask tilgang til Internett,
e-post, kontakter og kalender med et knappetrykk,
uten lang oppstartstid.

Det beste av begge verdener
Grafikk med vekslefunksjon betyr at du kan få høy
ytelse fra diskret grafikk eller lang batteridriftstid med
integrert grafikk i samme bærbare PC.

HP ProBook 4730s bærbar PC
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7 Professional 32
Ekte Windows® 7 Professional 64
Ekte Windows® 7 Home Premium 32
Ekte Windows® 7 Home Premium 64
Ekte Windows® 7 Home Basic 32
Ekte Windows® 7 Starter
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Prosessor

Intel® Core™ i7-2670QM (2,20 GHz, 6 MB L3-cache); Intel® Core™ i5-2520M (2,50 GHz, 3 MB L3-cache); Intel® Core™ i5-2410M (2,30 GHz, 3 MB L3-cache); Intel®
Core™ i3-2310M (2,10 GHz, 3 MB L3-cache); Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz, 2 MB L3-cache); Intel® Celeron® B810 (1,60 GHz, 2 MB L3-cache)

Brikkesett

Mobile Intel® HM65 Express

Minne

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Oppgraderbar til 8 GB

Internt lager

SATA II-harddisk 320, 500 eller 640 GB, HP 3D DriveGuard

Oppgraderingsrom

Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL

Skjerm

43,9 cm (17,3") diagonalt LED-bakbelyst HD+ antirefleks (1600 x 900)

Grafikk

AMD Radeon HD 6490M med 512 MB eller 1 GB dedikert GDDR5-videominne; Diskret grafikk er ikke tilgjengelig ved produktlanseringen

Lyd/bilde

SRS Premium Sound, integrerte stereohøyttalere, stereohodetelefon-/linjeutgang, stereomikrofoninngang, integrert mikrofon (to mikrofoner med ekstra webkamera)

Trådløsstøtte

Kombinert Atheros 802.11b/g/n WiFi og Bluetooth 3.0 HS

Kommunikasjon

Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Utvidelsesspor

1 Express Card/34; 1 mediekortleser

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 stereomikrofoninngang; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-11 (enkelte modeller); 1 RJ-45

Innenhet

Sølbestandig tastatur med separat talltastgruppe; Styrepute med rullefelt og støtte for bevegelser; 720p HD-webkamera (enkelte modeller)

Programvare

ArcSoft Total Media Suite; Microsoft Office 2010 forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere full Office 2010-pakke). Ekstra programvare inkludert; se
spesifikasjonene for detaljer.

Sikkerhet

HP ProtectTools Security Manager: Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, Drive Encryption, Face Recognition (bare modeller med webkamera),
File Sanitizer, Privacy Manager, Embedded Security; Forbedret sikkerhet før oppstart; HP SpareKey; Ett-trinns pålogging; Feste for sikkerhetslås; Støtte for Intel AT; Norton
Internet Security 2011 (60-dagers abonnement) eller ett års gratis abonnement på Norton Internet Security (enkelte konfigurasjoner)

Mål

41,4 x 27,9 x 2,9 cm

Vekt

Starter på 2,92 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Strøm

8-cellers (73 Wt) litiumion; 90 W Smart vs-adapter (diskret); HP Fast Charge

Batteridriftstid

Opptil 6t (8-cellers peimærbatteri)

Garanti

HP Services tilbyr ett års garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), ett års begrenset garanti på primærbatteri

Støttet

1 Internett-tjeneste er nødvendig

2 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder

3 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
4 Microsoft Windows kreves.

5 HP QuickWeb er tilgjengelig når den bærbare PCen er av i Windows-baserte systemer. Internett-tilgang kreves. Tidsangivelsen kan variere, avhengig av systemkonfigurasjonen. For å aktivere funksjonen etter fjerning av batteriet må den bærbare PCen omstartes
før etterfølgende bruk. Vanligvis ikke tilgjengelig på HP Mini

6 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/notebooks
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Tilbehør og tjenester

HP Basic
Messenger-bæreveske

HP Basic Messenger bæreveske passer utmerket for både studenter og forretningsfolk. Den har praktiske
funksjoner som inkluderer polstrede skulderstropper som gir maksimal bærekomfort, og et polstret beskyttende
område som hjelper til å beskytte den bærbare datamaskinen.

Produktnummer: AP355AA

HP USB
2.0-forankringsstasjon

Bli kvitt problemet med tilkobling og frakobling av skjerm og enheter hver gang du skal ta med deg din
bærbare HP-PC.

Produktnummer: AY052AA

HP stativ for bærbar PC og
skjerm

Den perfekte hjemmebasen for forretningsbrukere som konstant er på reise - gjør om din bærbare kontor-PC til
en stasjonær løsning som støtter opptil to skjermer (skjermen på den bærbare pluss ekstern skjerm). Designen
gjør at HP justerbart stativ kan tilpasses en rekke størrelser på bærbare PCer ved hjelp av den innovative,
justerbare hyllen. Dette stativet har også plass for bærbare PCer som kan kobles til en forankringsstasjon, og
bærbare som ikke har forankringskontakt. Integrerte valser i foten lar deg rotere stativet slik at du enklere kan
dele arbeidet ditt med andre. Et dobbelhengslet, lettbevegelig visningsstativ gir mulighet til større justering av
dybde, høyde og vinkel og med det oppnå maksimal komfort.

Produktnummer: AW662AA

HP optisk USB-mus for reiser

HPs inn- og utdataenheter sørger for ekstra stasjonær funksjonalitet til HP bærbare kontor-PCer. HPs optiske
USB-mus for reiser sørger for bekvemmeligheten, komforten og elegansen ved optisk musebruk i
miniatyrformat - en ideell løsning når du er på farten.

Produktnummer: RH304AA

HP nøklet kabellås

HPs kabellås med nøkkel er konstruert for bruk i industristandard låsespor av den typen som finnes på
bærebare og stasjonære PCer, forankringsstasjoner, flatskjermer, skrivere og projektorer. Sikre verdifullt
IT-utstyr med denne låsen som består av en 1,83 m lang vinylbelagt, galvanisert stålkabel av flykvalitet som
kan legges rundt et hvilket som helst fast objekt og festes til datamaskinen eller enheten du vil beskytte. Låsen
har en låsemekanisme med trykknapp og en unik nøkkel (og en reservenøkkel) til å låse opp kabelen. En liten
borrelåsstropp er også inkludert som en hjelp til å ordne eller justere lengden på kabelen når den tas i bruk.

Produktnummer: BV411AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: UK704E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions
Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

